
 

 

Philips
Osłona na ekran

Przezroczysta
do iPada

DLN1756
Chroń wyświetlacz iPada

z przezroczystą osłoną ekranu
Użyj przezroczystej osłony, aby chronić szklany ekran dotykowego ekranu Multi-Touch iPada. W 

zasadzie niewidoczna, ale zauważalnie inna osłona nie zniekształca obrazu rewolucyjnego wyświetlacza 

IPS, dlatego możesz cieszyć się czystym, wyraźnym, żywym obrazem pod każdym kątem oglądania.

Ochrona ekranu
• Przezroczysta folia chroni ekran niewidoczną warstwą
• Idealny, żywy obraz pod dowolnym kątem

Łatwe nakładanie
• Przyciąganie elektrostatyczne umożliwia łatwe nakładanie i zdejmowanie
• W zestawie karta wygładzająca umożliwiająca łatwe nakładanie
• W zestawie niestrzępiąca się ściereczka do czyszczenia powierzchni urządzenia



 Przezroczysta osłona ekranu
Przezroczysta folia chroni wyświetlacz przez 
zarysowaniem i kurzem. Zabezpieczenie działa na 
zasadzie przyciągania elektrostatycznego, dlatego 
osłonę można nałożyć i zdjąć bez pozostawiania 
lepkiego osadu.

Karta wygładzająca w zestawie
Dołączona do zestawu karta wygładzająca pozwala 
delikatnie usunąć pęcherzyki powietrza powstałe 
podczas przyklejania osłony.

Niestrzępiąca się ściereczka w zestawie
Nie trzymaj kurzu pod nową osłoną ekranu! Użyj 
niestrzępiącej się ściereczki, aby dokładnie wyczyścić 
powierzchnię urządzenia przed założeniem warstwy 
ochronnej.

Idealny obraz pod dowolnym kątem
Wyraźna różnica – nasza osłona ekranu nie 
zniekształca przełomowego wyświetlacza IPS dzięki 
czemu możesz się cieszyć wyraźnym, czystym i 
żywym obrazem pod dowolnym kątem.
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Zgodność
• Zgodność z: iPad

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20,3 x 25,4 x 0,3 cm
• Waga brutto: 0,02 kg
• Waga netto: 0,015 kg
• Ciężar opakowania: 0,005 kg
• EAN: 87 12581 61053 1

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 216

• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 
43 x 31,2 x 45,5 cm

• Waga brutto: 17 kg
• Waga netto: 3,240 kg
• Ciężar opakowania: 13,760 kg
• GTIN: 1 87 12581 61053 8

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29 x 21,8 x 2 cm
• Waga brutto: 0,12 kg
• Waga netto: 0,090 kg
• Ciężar opakowania: 0,030 kg
• GTIN: 2 87 12581 61053 5
•
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